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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten funnit att det gemensamma företaget 
Sesars räkenskaper för 2009 är tillförlitliga och att de transaktioner som ligger till grund 
för dessa i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

2. Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget fick 55 miljoner EUR i 
åtagandebemyndiganden och 27 689 788 EUR i betalningsbemyndiganden från 
Europeiska unionens budget för 2009.

3. Europaparlamentet är medvetet om att det gemensamma företaget fortfarande befinner sig 
i ett inledningsskede  med tanke på att den nya förordningen1 från rådet om ändring av 
grundrättsakten för det gemensamma företaget inte antogs förrän den 16 december 2008. 
Parlamentet anser också att eftersom det gemensamma företaget är ett offentligt-privat 
partnerskap ställs det inför andra utmaningar än de tre transportbyråerna.

4. Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets banktillgodohavanden i slutet 
av året uppgick till 86 800 000 EUR, vilket strider mot budgetprincipen om ettårighet.

5. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens iakttagelse att viktiga steg togs 2009 för att 
inrätta kontrollsystem, men är bekymrat över att det vid årets slut inte inrättats något 
integrerat verktyg för att hantera finansiell information samt information om budget och 
drift. Parlamentet noterar företagets svar att finansiella system införts i maj 2010.

6. Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten konstaterat att internkontrollerna i flera fall 
inte fungerat korrekt.

7. Europaparlamentet är bekymrat över att det i december 2009 ännu inte inrättats något 
integrerat ledningsinformationssystem som gör att man kan fördela kostnader till särskilda 
arbetspaket eller identifiera finansieringskällan till driftskostnader.  

8. Det föreslås dock att Europaparlamentet beviljar den verkställande direktören för det 
gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets 
budget för budgetåret 2009.

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 1361/2008 av den 16 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 219/2007 
om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för 
flygledningstjänsten (Sesar) (EUT L 352, 31.12.2008, s. 12).


